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SPECIÁLNÍ PRAVIDLA 
SÓLOVÉ & PÁROVÉ BRUSLENÍ 

 
       Pravidlo 306 

Chování bruslařů, činovníků a ostatních 
 

1.  Povzbuzování a rady jakéhokoliv druhu, obzvláště napovídání ze strany činovníků a jiných 
osob během předvádění bruslařského programu, nejsou povoleny. 
  
2. Před předvedením krátkého programu, volné jízdy, předepsaného tance, krátkého tance a 
volného tance se soutěžící nesmí uklánět publiku. Úklony jako vyjádření díku obecenstvu za 
potlesk jsou povoleny na konci soutěžního programu.  

 
 

Pravidlo 350 
Výzva ke startu 

 
Každý/á soutěžící / každá sportovní dvojice / každý taneční pár musí začít každou část 
soutěže (krátký program, volnou jízdu, předepsaný tanec, krátký tanec a volný tanec) 
nejpozději jednu (1) minutu od okamžiku, kdy bylo ohlášeno jeho/její jméno. Pokud nebude 
tento limit dodržen, soutěžící odstupuje ze soutěže. 
 

 
Pravidlo 353 

Určení a zveřejnění výsledků 
 
1) Základní principy výpočtu 
    m) 
       ii) Za každé porušení pravidel jsou aplikovány následující srážky: 

- nedodržení délky programu – 1.0 za každých chybějících 5 sekund nebo za 
každých 5 sekund navíc (za udělení srážky je odpovědný/odpovědná vrchní 
rozhodčí po konzultaci s časoměřičem); 

- porušení pravidla týkajícího se hudby – 1.0 za vokální hubu (srážka udělena 
v případě, kdy ji udělí většina sboru rozhodčích, do kterého v tomto případě patří i 
vrchní rozhodčí); 

- předvedení zakázaného prvku – 2.0 za každý zakázaný prvek (identifikován 
technickým specialistou, za udělení srážky je  odpovědný technický kontrolor, 
rozhoduje o ní většina hlasů členů technického panelu); 

- porušení pravidla týkajícího se kostýmu a nepatřičných rekvizit – 1.0 (srážka 
udělena v případě, kdy ji udělí většina sboru rozhodčích, do kterého v tomto 
případě patří i vrchní rozhodčí); 

- pády – 1.0 za každý pád (identifikován technickým specialistou, za udělení srážky 
je  odpovědný technický kontrolor, rozhoduje o ní většina hlasů členů technického 
panelu); 

- při přerušení programu jsou aplikovány následující srážky: -1.0 za přerušení  
v délce 11-20 sekund, -2.0 za přerušení  v délce 21-30 sekund atd. (za udělení 
srážky je odpovědný/odpovědná vrchní rozhodčí) 

 
 
 



Vybraná pravidla týkající se krasobruslařských soutěží přeložila z oficiálního dokumentu ISU 
platného od roku 2010 Věra Tauchmanová 

 2 

2) Určení výsledků v každé části soutěže 
     a) Celkový počet bodů za každý segment soutěže (za krátký program, volnou jízdu,  

předepsaný tanec, krátký tanec a volný tanec) získaný každým bruslařem / párem / 
každou bruslařkou je vypočítán sečtením bodů udělených za elementy a za 
komponenty programu. Od tohoto součtu jsou odečteny srážky popsané výše 
v odstavci 1) m) ii). 

      c)  Bruslař/ka / pár s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů se umístí na prvním 
místě, bruslař/ka / pár s druhým nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů se 
umístí na druhém místě, atd. 

      d)  Jestliže dva bruslaři / páry / dvě bruslařky dosáhnou stejného výsledného počtu bodů, 
rozhodne o pořadí  v krátkém programu / předepsaném tanci / předepsaných tancích / 
krátkém tanci počet bodů udělených za elementy programu. Body udělené za 
komponenty programu rozhodnou o pořadí ve volné jízdě / volném tanci. Pokud i tyto 
výsledky jsou shodné, dosáhnou daní bruslaři shodného umístění. 

       e)  Jestliže je uplatňován v daném segmentu soutěže faktor, je počet bodů s uplatněným 
faktorem zaokrouhlený na dvě (2) desetinná místa.  

 
3) Určení celkového výsledku 
       a)  Celkové počty bodů za každý segment soutěže (za krátký program, volnou jízdu,  resp. 

předepsaný tanec, krátký tanec a volný tanec) se sečtou a výsledkem je konečný počet 
bodů získaný bruslařem / bruslařkou / párem v dané soutěži. Nejlépe se umístí bruslař/ 
bruslařka/pár s nejvyšším konečným počtem bodů, atd. 

       b)  Pokud  více bruslařů / párů dosáhne stejného konečného počtu bodů, umístí se nejlépe 
bruslař/ bruslařka / pár s nejvyšším počtem bodů v posledním segmentu soutěže, atd. 
Jestliže je i tento počet bodů stejný, rozhodne o lepším místě lepší umístění. 

       c) Pokud v posledním segmentu soutěže dosáhne více bruslařů stejného výsledku, 
rozhodne o lepším umístění předcházející segment soutěže. Jestliže předcházející 
segment soutěže neexistuje, skončí bruslaři na stejném místě. 

 
 

PRAVIDLA PRO ČINOVNÍKY V SÓLOVÉM & PÁROVÉM 
BRUSLENÍ 

 
       Pravidlo 409 

 
1. Vrchní rozhodčí 
 
Povinnosti a pravomoci vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí 

- udržuje neustále svou plnou informovanost týkající se všech záležitostí spojených 
s rozhodováním a funkcí vrchního rozhodčího v sólovém & párovém bruslení 
uvedených v platných obecných, speciálních a technických pravidlech, 
communicationech ISU, manuálech, příručkách a všech aktualizacích 
zveřejněných na webových stránkách ISU; 

- při hodnocení neustále dodržuje princip fair play a nestrannosti a plně dodržuje 
etický kodex ISU; 

- provádí všechna losování startovního pořadí; 
- řídí sbor rozhodčích (včetně zajištění toho, že rozhodčí nepoužívají na místě 

vyhrazeném pro jejich práci žádné prostředky elektronické komunikace, 
nepřinášejí na toto místo poznámky o bodech dříve udělených, nekomunikují mezi 
sebou, žádným pohybem nebo zvukem nenaznačují chyby, nedívají se na známky 
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udělené vedle sedícími rozhodčími) a vystupuje v případě potřeby jako odpovědný 
mluvčí sboru rozhodčích; 

- vede před každým soutěžním segmentem poradu rozhodčích podle  instrukcí ISU; 
- osobě odpovědné za přehrávání hudby dává signál k tomu, aby hudba daného 

soutěžícího / dané soutěžící začala hrát; 
- povoluje soutěžícímu/soutěžící nový start podle pravidla 551; 
- rozhoduje o tom, zda stav ledové plochy je vyhovující pro konání soutěže; 
- rozhoduje o protestech podaných v rámci dané soutěže; 
- v případě vzniku nepříznivých okolností může změnit tvar a velikost ledové 

plochy; 
- instruuje časoměřiče ve věci měření časové délky programu a ve věci měření 

případných časových přerušení podle pravidla 353, paragraf 1 m; 
-  rozhoduje o následujících srážkách podle pravidla 353: za nedodržení délky 

programu a za přerušení programu; 
- společně se sborem rozhodčích rozhoduje o srážkách za kostým a nepatřičné 

rekvizity a za porušení pravidla týkajícího se hudby; dané srážky jsou uděleny na 
základě názoru většiny sboru, do které jsou zahrnuti všichni rozhodčí a vrchní 
rozhodčí. Srážka není udělena v případě rozhodnutí 50:50; 

- rozhoduje celou soutěž; 
- pozdrží program, dokud není znovu nastolen pořádek v případě, že je soutěž 

přerušena publikem nebo narušena nevhodným chováním publika; 
- vyloučí, pokud to je nutné, soutěžící ze soutěže; 
- odvolá, pokud to je nutné a založené na důležitých a oprávněných důvodech,  

rozhodčího/rozhodčí z hodnotícího sboru; 
- vykáže jakéhokoliv trenéra / jakoukoliv trenérku z ledové plochy během 

soutěžního vystoupení; 
- rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se porušení ústavy a pravidel ISU; 
- zúčastní se ceremoniálu vyhlašování vítězů; 

 
 

TECHNICKÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO SOUT ĚŽE  
V SÓLOVÉM & PÁROVÉM BRUSLENÍ 

 
 

A. Obecná 
 

Pravidlo 538 
Časový program soutěží 

4. V soutěžích sólového a párového bruslení musí být krátký program předveden před volnou 
jízdou. To, zda se soutěž v krátkém programu koná ve dni předcházejícím soutěži ve volné 
jízdě nebo ve stejný den, záleží na rozhodnutí organizátora, je však nutné dodržet po skončení 
krátkých programů přestávku minimálně čtyř hodin. 
 

 
Pravidlo 540 

Losování 
 
1. Losování startovního pořadí pro všechny segmenty probíhá veřejně pod vedením vrchního 
rozhodčího / vrchní rozhodčí.  
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Pravidlo 549 
Rozjížďky 

 
1. Všichni soutěžící mají právo na rozjížďku. Trvání a maximální velikost každé skupiny  
jsou následující: 
 a) krátký program a volná jízda v sólovém bruslení – maximálně šest soutěžících; 
 b) krátký program a volná jízda v párovém bruslení – maximálně čtyři páry; 
 
2. Rozjížďky musí bezprostředně předcházet předvedením soutěžních programů soutěžícími 
z dané skupiny. Pokud dojde z nepředvídaných důvodů k přerušení daného soutěžního 
segmentu delšímu než deset (10) minut, soutěžícím, kterých se toto přerušení týká, bude 
povolena druhá rozjížďka v délce trvání šesti (6) minut. 
 
3. Pokud v jedné rozjížďce startuje více soutěžících umístěných na stejném místě, maximální 
povolený  počet startujících v jedné rozjížďce smí být navýšen o jednoho soutěžícího / jednu 
soutěžící. Pokud však je maximální povolený počet navýšen o dva/dvě soutěžící nebo více 
soutěžících (nebo o jeden pár či více párů), daná skupina bude rozdělena do dvou podskupin, 
z nichž každá bude mít svou vlastní rozjížďku. Soutěžící z každé podskupiny předvedou své 
programy okamžitě po rozjížďce své podskupiny. 
 

 
Pravidlo 551 

Povolení nového startu 
 
1. V případě, že dojde během krátkého programu nebo volné jízdy k přerušení nebo přestane 
hrát hudba nebo vznikne situace, kdy je ohrožena bezpečnost bruslaře/bruslařky z důvodu 
neočekávaného poškození oblečení nebo krasobruslařské výzbroje, soutěžící musí na signál 
vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí přestat bruslit. Soutěžící pak bude okamžitě  
pokračovat od místa, kdy došlo k přerušení programu, pokud mohou být bez prodlení 
odstraněny okolnosti, kvůli kterým k přerušení došlo. Jestliže toto není možné, je soutěžícímu 
/ soutěžící povolen časový limit maximálně tří (3) minut, po jehož uplynutí bude povoleno 
pokračování. Časový úsek těchto tří (3) minut se začíná měřit od okamžiku, kdy vrchní 
rozhodčí přerušil/a program hlasitým signálem. Totéž se vztahuje na situaci, kdy soutěžící 
přerušil/a program z důvodu neočekávaného poškození oblečení nebo krasobruslařské 
výzbroje bez signálu vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí. Vrchní rozhodčí rozhodne o tom, 
od kterého místa bruslař/ka znovu začne svůj program, a oznámí to sboru rozhodčích. 
V případě, že není v pořádku tempo nebo kvalita hudebního doprovodu, soutěžící může znovu 
předvést svůj program od začátku, pokud o této skutečnosti informuje vrchního rozhodčího / 
vrchní rozhodčí během 30 sekund po začátku programu.  
 
2. Pokud je podle názoru vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí nutné lékařské ošetření 
soutěžícího / soutěžící, musí vrchní rozhodčí přerušit program a povolit soutěžícímu / 
soutěžící okamžitě pokračovat od místa, kdy došlo k přerušení programu, nebo, pokud toto 
není možné, povolit soutěžícímu / soutěžící časový limit maximálně tří (3) minut, po jehož 
uplynutí bude povoleno pokračování.  
Pokud bruslař/ka / pár startující ve skupině jako první byl/a zraněn/a během rozjížďky a doba 
zbývající do začátku programu není postačující pro požadované lékařské ošetření, smí vrchní 
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rozhodčí povolit bruslaři / bruslařce / páru maximálně tři (3) další minuty do doby, než je 
povolán/a ke startu. 
 
3. Jestliže však dojde k přerušení programu nebo zastavení hudebního doprovodu nebo 
k jinému problému (s osvětlením, ledovou plochou atd.) nezpůsobenému bruslařem / 
bruslařkou, k jehož vyřešení je potřebný čas, daný časový limit tří (3) minut neplatí. 
 
4. Není povoleno opakované předvedení celého programu. 
 
5. Pokud soutěžící není schopen / schopna dokončit program, nebudou uděleny známky. 
Totéž se vztahuje na situace, kdy byla soutěžícímu / soutěžící dána možnost pokračovat 
v programu od okamžiku jeho přerušení a došlo znovu k tomu, že soutěžící nebyl/a schopen / 
schopna dokončit program. 


